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Tack för ditt intresse att samarbeta med oss på Ensotech AB för
ditt webbplatsutveckling projekt. Med över 100 000 företag som
erbjuder webbutvecklingstjänster, så vet vi hur utmanande det
kan vara att hitta rätt byrå för dina webbutvecklingsbehov.

Vi på Ensotech AB värnar om samhällets IT-problem, vi anser att
det är dags att möta dom allra svåraste problemen från innovativa
och nyanserade vinklar. Vi tycker att IT-lösningar borde vara
tillgängligt för alla, stora som små och vi jobbar ständigt för att
uppnå just det målet.

I detta prisförslag kommer du att få reda på allt som kommer att
behövas göras för att uppnå dom optimala resultaten för just er.
Vi kommer att hålla nära kommunikation genom hela processen
då vi ser till att jobba tillsammans i rätt riktning. 

Se oss som den rygg ni kan vända er till när ni möter problem eller
helt enkelt vill ändra på någonting gällandes IT. Vi ska inte lämna
er bakom efter vi utfört vårt arbete utan vi ser fram emot en
längre relation tillsammans med er!

Introduktion

Erik Sonesson, 
VD för Ensotech AB



Utförande
Vi kommer att bygga er hemsida utifrån era egna samt
överenskomna behov, detta genom rå kodning men även
att vi baserar hemsidan på en så kallad CMS (Content
Management System).

Detta så ni enkelt själva kan ändra och uppdatera innehåll
som kan finnas på hemsidan så som texter, bilder m.m.
utan att behöva ta extern hjälp från oss på Ensotech AB.

Vi rekommenderar att hålla eran domän genom
väletablerade leverantörer så som t.ex Loopia, för att
säkerställa en kvalitativ och säker uppkoppling!



Sidostruktur
Obegränsat med sidor inräknade, dessa kan bestå av vad
som helst!

T.ex:

- Om oss

- Produkter

- Event

- Återförsäljare

- Webbshopen

Etc

Offerten inkluderar fria revisioner på design samt funktion,
även en genomgång av CMS-systemet.



Integrationer
Databas är inkluderad för inkommande leads!

Kontaktalternativ kopplat med din mailserver

Google Analitycs API

SSL-integration

Integration av språkväljare för 3-6 språk

Chattsystem för besökare på sidan

Webbshop med offertförfrågan

Mobilanpassning samt anpassning för samtliga skärmtyper

Ytterligare funktioner
Formulärinsändningar så som kontakt

Facebook / Instagram koppling

SEO (sökmotoroptimering) OnSite optimering



Betalningsvillkor
(VÄLJ 1 ALTERNATIV)
Efter signerat avtal så får man följande betalningsalternativ
att välja emellan:

Betala totalsumman på en gång

Betala hälften först för att sedan betala resten när
projektet är klart!

Service
Fri service i 14 dagar efter lansering av hemsida.

Hjälp med att överföra domänen och peka om den via DNS
är inkluderat!



Utförande tidslinje (teoretisk)

Steg Datum

Skickad offert 2020/08/31

Ha i åtanke att detta är endast en uppskattad tidslinje baserad på tidigare erfarenheter

Godkänd offert 2020/08/31

Wireframe 2020/09/03

Mockups 2020/09/05

Första utkast 2020/09/10



Kostnader Projekt

Namn Pris Kvantitet DelsummaDelsumma

Total

Moms (25%)

Total

Komplett hemsida 18 000,00 kr 18 000,00 kr

18 000,00 kr

18 000,00 kr

4500,00 kr

22 500,00 kr

1



Omgående Kostnader - Ca
pris beroende på leverantör

Namn Pris Kvantitet DelsummaDelsumma

Delsumma

Moms (25%)

Total

Hosting / Mån 140,00 kr 140,00 kr

140,00 kr

140,00 kr

35,00 kr

175,00 kr

11


